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BEERSEL

een pak hoger dan de Nederlandstalige (35
procent). Dat is elf keer meer dan het Vlaams
gemiddelde.

2 op 3 jonge
gezinnen
anderstalig

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Amper één op drie jonge gezinnen in
Beersel is nog Nederlandstalig. Dat blijkt uit
nieuwe cijfers van het Vlaams agentschap
Kind en Gezin. Volgens het Vlaams Belang
tonen de cijfers de totale afwezigheid aan
van een doordacht Vlaams beleid. Naast
het gemeentebestuur draagt ook Ben
Weyts, die als minister bevoegd is voor
de Vlaamse Rand, een verpletterende
verantwoordelijkheid.
Uit de nieuwe cijfers blijkt - nog maar eens dat Beersel de afgelopen jaren een enorme
gedaantewisseling heeft ondergaan. Waar in
2004 nog 47 procent anderstalig was, liep dat
afgelopen jaar op tot 65 procent. Jawel, u leest
het goed: twee op drie jonge gezinnen zijn
niet-Nederlandstalig. Het aantal Franstalige
geboorten ligt met 46 procent bovendien
Thuistaal jonge gezinnen Beersel 2004

Anderstalig

Niet-Europese talen in opmars
Naast de Franstalige opmars valt ook de
stijging op van gezinnen die thuis geen van
beide landstalen preken. Niet minder dan
1 op 5 jonge gezinnen in Beersel spreekt
thuis geen Nederlands of Frans. Dat hangt
uiteraard nauw samen met de stijgende
immigratiestroom richting Beersel. Zo beschikt
niet minder dan 31 procent van de nieuwe
moeders niet over de Belgische nationaliteit.
Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van
2004!
Vlaams woonbeleid
Dat de situatie in Beersel voor de
Nederlandstaligen op termijn kritiek wordt,
is een open deur intrappen. En de gevolgen
laten zich voelen. Door de massieve
toevloed van anderstalige kinderen zakt
het onderwijsniveau structureel, wordt de
sociale cohesie aangetast en verliest onze
gemeente haar Vlaams karakter.

Thuistaal jonge gezinnen Beersel 2016

Nederlandstalig

Het tij kan alleen
worden gekeerd door
het voeren van een
kordaat woonbeleid dat
Vlamingen ondersteunt
om hier te blijven
wonen. De Vlaamse
regering, met minister
Weyts op kop, moet
hiertoe de middelen

van Vlabinvest
(het agentschap
dat betaalbare
woningen
voorziet
voor
mensen uit de streek)
opschroeven. Terwijl de
39 gemeenten van de Vlaamse Rand jaarlijks
duizenden nieuwkomers slikt, werden op
een jaar amper 118 woongelegenheden
gecreëerd door Vlabinvest. Dat zijn gemiddeld
drie woongelegenheden per gemeente. Niet
meer dan een druppel op een oververhitte
plaat dus.
Daadkracht gevraagd
Er ontbreekt duidelijk een gebrek aan visie en
moed. Het gevolg is dat onze Zennegemeente
in razendsnel tempo verbrusselt en
ontnederlanst. Mogen we -gezien deze
evolutie- van minister Weyts en het
gemeentebestuur dringend wat meer
ambitie verwachten?
Klaas Slootmans
Afdelingsvoorzitter

Gemeente krijgt gelijk om
voorrang te geven aan Vlaamse
gezinnen

Een woonbeleid voeren dat voorrang geeft aan Nederlandstaligen: het kan.
Elf jaar geleden diende het anti-Vlaamse FDF (vandaag “Défi”) klacht in bij
de Europese Commissie tegen een beslissing van de gemeente Zaventem om
bij de verkoop van bouwgronden voorrang te geven aan Nederlandstaligen.
Nu zegt die Commissie dat er van zogenaamde discriminatie geen sprake
is. Dat is goed nieuws voor de gezinnen die al die jaren in onzekerheid
moesten leven.
Het is eveneens goed nieuws voor ieder die begaan
is met de toekomst van de Vlaamse Rand. Het
Vlaams Belang ziet hierin een impuls om in Beersel
en de rest van de Rand een actief woonbeleid te
voeren dat ervoor zorgt dat jonge gezinnen niet
noodgedwongen moeten uitwijken én dat onze
dorpen hun Vlaams karakter behouden.
Nadine Motten
Bestuurslid

Zo hoort u het eens van een ander
“Te veel moslims zien de beschaving – het
vredig samenleven van mensen met een
verschillende geloofsovertuiging – als iets
wat bestreden moet worden”.
Yahya Cholil Staquf, secretaris-generaal
van de Opperste Raad van Nahdlatul
Ulama, de grootste religieuze vereniging
in Indonesië, in Knack.
“Bij de begrotingsprestaties van Michel
I past voor alle regeringspartijen vooral
schaamte.”
Politicoloog Carl Devos (UGent), De
Morgen
“De migratie uit Afrika is eigenlijk nog
maar pas begonnen.”
Professor Afrikaanse
Ontwikkelingsstudies Tom Dietz, in Knack

“Ik heb vroeger vaak gelachen met de
pastoors. Ik vind dat ik dan ook het lef
moet hebben om met de imam te lachen.
Al besef ik dat er risico’s zijn. Die pastoors
stonden mij niet op te wachten.”
Urbanus, in De Zondag.
“De N-VA groeit weg van haar Vlaamsnationale oorsprong en metamorfoseert
beetje bij beetje tot een Belgische
systeempartij.”
Politicoloog Bart Maddens, De
Standaard
“Een derde van de groei van het
aantal leefloners is het gevolg van
de toename van het aantal erkende
vluchtelingen.”
Jonas Mayeur, redacteur, in Het
Nieuwsblad.

Wisttetal?
Rake reactie
Ophef in krantenland na een onderzoek
van een VUB-studente. Voor haar
masterproef deed Dounia Bourabain
602 praktijktests in 301 kledingwinkels in
Brussel, Mechelen, Antwerpen en Leuven.
Daarbij werd het gedrag van het personeel
tegenover een klant van autochtone en
een klant van vreemde origine vergeleken.
Uit de resultaten concludeerde Bourabain
dat vooral mannen van Maghrebijnse
origine een andere behandeling krijgen.
Zo worden ze in 1 op de 5 gevallen
nauwlettend in de gaten gehouden.
Gevraagd naar een verklaring voor
zoveel ‘discriminatie’ reageerde Christine
Mattheeuws van het Nationaal Syndicaat
voor Zelfstandigen (NSZ) dat “het getuigt
van goed ondernemerschap dat de
handelaar diegene in de gaten houdt die
statistisch gezien het meest steelt.” Rake
reactie als u het ons vraagt.
N-VA keurde naturalisatie
terrorist goed
De tot Belg genaturaliseerde terrorist van
Somalische afkomst die eind augustus
twee militairen aanviel met een mes, had
zijn Belgische identiteitskaart onder meer
te danken aan het stemgedrag van de
N-VA. Terwijl staatssecretaris Francken
stoer reageerde dat de kans klein
was dat de dader Haashi Ayaanle
onder een N-VA-regering Belgische
identiteitspapieren had verkregen,
bleek uit documenten die Barbara
Pas bemachtigde het tegendeel. In
de Kamer waar de naturalisatie van de
man werd gestemd, stemde alle N-VAKamerleden voor.

70 procent leefloners van
vreemde origine
Volgens Bea Cantillon, armoede-expert en
professor aan de Universiteit Antwerpen,
is niet minder dan 70 procent van de
leefloners van niet-Belgische origine. In
Brussel loopt dat zelfs op tot 90 procent.
Vorig jaar kaartte het Vlaams Belang
reeds aan dat niet EU-vreemdelingen
- nieuwe Belgen niet inbegrepen - tien
keer meer afhankelijk zijn van een
leefloon dan Vlamingen. Kostprijs voor de
belastingbetaler: een kwart miljard of bijna
een derde van het totale leefloonbudget!
Ook dit voorjaar toonden we op basis van
cijfers van minister van Maatschappelijke
Integratie Borsus aan dat het aantal
asielzoekers dat beroep doet op een
leefloon op amper vijf jaar tijd verdubbeld
is. Meer zelfs: waar de vorige regering
jaarlijks 88 miljoen reserveerde voor
leefloon voor asielzoekers, steeg dat
onder Francken tot 188 miljoen. Een
stijging van 114 procent.

Bourgeois incasseert pensioen
bovenop loon van € 253.000
Hoewel Geert Bourgeois (N-VA) als minister-president met een
jaarwedde van 253.000 euro tot de politieke topverdieners
van Vlaanderen behoort, vroeg én kreeg hij daarbovenop een
schepenpensioen. Dat blijkt uit documenten die het Vlaams Belang
opvroeg.
Wie dacht dat het graaien zich beperkt tot het zuidelijk landsgedeelte of
de hoofdstad vergist zich. Niemand minder dan de Vlaamse regeringsleider
graait al even gretig in de publieke grabbelton als zijn PS-collega’s.
Hoewel Geert Bourgeois al een riant loon van 252.528 euro ontvangt
(onkostenvergoedingen niet inbegrepen), diende hij begin vorig jaar een
aanvraag in bij de stad Izegem voor een rustpensioen. Bourgeois informeerde
zelfs of hij het rustpensioen met terugwerkende kracht kon ontvangen.
Graaigeert

Ecofascisme
Terwijl Brussel zijn relwonden likte, deed
het Brussels Parlement waar het goed in is:
wereldvreemde en asociale beslissingen
nemen. Alle partijen - het Vlaams Belang
uitgezonderd - stemden er voor de
invoering van een torenhoge belasting
voor mensen met oudere dieselwagens.
Dat dit vaak minder gefortuneerden
of sociaal zwakkeren zijn, bleek de
‘sociaalvoelenden’ van Groen, SP.a, N-VA
en VLD niet te deren. Met dank aan deze
partijen zal wie toch een rit waagt met
een oudere dieselwagen vanaf 1 januari
2018 bedankt worden met een boete van
350 euro. Of hoe na Antwerpen en Gent
ook Brussel opnieuw een melkkoe heeft
gevonden om uit de rode cijfers te geraken.

Het schepencollege stemde in, waardoor Bourgeois bovenop zijn
riante ministerwedde maandelijks 919 euro extra incasseert. Als
voorzitter van de
gemeenteraad van
de stad ontvangt
hij bovendien nog
eens een dubbele
zitpenning van 296
euro per raadszitting.
Het is niet de eerste
keer dat de rijkelijke
zelfbediening van
N-VA-excellenties
aan het licht komt.
Eerder dit jaar raakte
al bekend dat 6 van
de 10 topverdieners
bij de Vlaamse
instellingen politiek
benoemde N-VA’ers
zijn.

“Verrassende ideeën”

Traagste groeier

- Het Laatste Nieuws -

Terwijl N-VA-minister Johan Van
Overtveldt zich om de haverklap op de borst klopt met de
economische groei van ons
land, blijkt uit cijfers van Eurostat dat België de traagste
groeier is van de eurozone.
Zelfs Portugal, Spanje en Italië
geven ons het nakijken. Ook
de jobcreatie, de topprioriteit van de federale regering, is kleiner dan in de
rest van de eurozone.

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid.
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete
oplossingen aan en formuleert een helder
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar
de politieke strijd van de komende twintig
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.
Dit boek zet aan tot actie.
Neem de toekomst in eigen handen!

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

Belgenfabriek draait verder

Voordeelkaart
Nog steeds kan een vreemdeling
die in Vlaanderen woont ‘Belg’

worden zonder één woord Nederlands te spreken. Bovendien wordt
de dubbele nationaliteit nog altijd
toegestaan en hoeft de ‘kandidaatBelg’ niet eens te slagen voor een
burgerschapsexamen. Door deze
lakse politiek wordt de nationaliteit
feitelijk gedegradeerd tot een voordeelkaart voor de nv België.
Het Vlaams Belang wil dat eindelijk duidelijke en strikte voorwaarden verbonden worden aan het
verwerven van de nationaliteit.
Net zoals in de school de diploma’s niet worden uitgereikt aan
het begin van het schooljaar, maar
pas nadat de examens succesvol
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werden afgelegd, dient de nationaliteit de bekroning te zijn van
een geslaagd integratieproces en
niet omgekeerd.

Nieuwe Belgen

Alle hoeraberichten ten spijt, blijft
de beruchte ‘Belgenfabriek’ onverminderd verder draaien. Vorig jaar
kregen niet minder dan 41.459
vreemdelingen een Belgische identiteitskaart in de schoot geworpen. Dat
is een stijging van liefst 58 procent
in vergelijking met het jaar voordien
en meteen het hoogste aantal sinds
2002. Deze evolutie hoeft niet te
verbazen. De voorwaarden om een
Belgische identiteitskaart te bemachtigen, zijn immers extreem laks.
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voor onze toekomst!
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